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Resum
Al medi natural trobem-paisatges tan
diversos com grans salts d'aigua, desnivells muntanyosos, corrents aeris,
racons subterranis ... , davant d'altres
en els quals es distingeixen les aigües
tranquil.les d'un riu, el vol dels
ocells, un collage de colors i aromes,
la percepció dels sons propis de la natura... És a dir, es presenten espais
salvatges i agrests davant d'altres que
són bressol de la sensibilitat i el gaudi
estètic.
Les activitats físiques a la natura que
es desenvolupen en aquests espais tan
diferenciats són un reflex d'aquesta
disparitat paisatgística; es presenten
activitats que afavoreixen la descàrrega d'adrenalina i que requereixen
grans dosis d'esforç físic davant d'altres que proporcionen relaxació i
l'assossec com a font de la seva realització.
Després de la investigació en la qual
hem pres com a protagonistes les dones que practiquen activitats físiques
en aquest medi, s'ha detectat tot un
món de sensacions que ens ha portat a
la configuració d'un mapa emocional
on es recullen sentiments com ara:
identitat, autosatisfacció, autosuperació, concentració, distensió, revitalització, intimitat... Aquests s'han circumscrit en cinc categories superiors,
de les quals dues es troben distanciades en la interpretació que les dones
realitzin de les pràctiques. D'una banda es mostren més pròximes a comportaments encunyats per la cultura
esportiva i de l'altra, aquelles interpretacions més properes a la recerca
d'un mateix.
En les primeres es catapulta el plaer
sobre les dificultats i situacions salapunts, Ed"codó fís;co; Esports
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vatges que el medi ofereix, mentre
que en les segones el plaer es busca
dins un mateix, afavorit per la tranquil.litat que transmet la natura.
Paraules clau: activitats físiques
a la natura, medi natural, mapa
emocional, dona, vivències.

Introducció
Quan ens referim a les activitats físiques a la natura, ho fem davant de la
necessitat semàntica de diferenciar
aquestes pràctiques d'aquelles altres
que podríem considerar pertanyents a
l'esport clàssic, a aquest fenomen
massiu que ha inundat tant la modernitat com la contemporaneïtat de la
civilització humana actual i que ha
significat un fenomen essencialment
urbà. D'aquesta manera, mitjançant
l'apel.latiu activitats físiques a la natura ens referim a una manifestació
humana éssencialment no urbana,
però no mancada de l'esperit i de la
lògica esportiva, ja que, en l'actual
procés de colonització humana dels
espais naturals en estat salvatge es
donen multitud d'actituds i comportaments; des d'aquells que estan provant d'esportivitzar, i per tant domesticar la natura, fins aquells altres que
s'esforcen per salvar, conservar i respectar la poca natura autòctona i lliure que ens resta.
Abordar l'estudi i la reflexió teòrica
entorn de les pràctiques en el medi
natural i el fet de ser dona, o com en
el nostre cas, l'aportació de les quals
és un apunt sobre les conclusions
d'una investigació científica, no és de
cap manera una decisió capriciosa o

una actitud frívola. El món dels nostres dies està sotmès a tot un complex
procés de canvi vers una nova era de
tot el que és humà. Alguns titllen
aquest procés de crisi de valors, altres
de postmodernisme, de crisi d'identitat, de fractura en el sistema capitalista i en les seves creences, altres de
desenvolupament civilitzador, d'era
del buit, de moment de construcció
del subjecte, de l'assumpció d'un nou
paradigma integral i integrador, del
moment de la síntesi persona-planeta...
Explicar i comprendre aquest complex procés és quelcom que nosaltres
aquí i ara no podem abordar, ja que
són molts els intel.lectuals i teòrics
que hi reflexionen, amb èxit desigual,
per tal que nosaltres, des de la nostra
insolvència, emprenem aquesta gosadia. No obstant això, sí que farem algunes consideracions en aquest sentit
des de l'òptica social, ja que finalment signifiquen derivacions conceptuals que expliquen tant les nostres
motivacions per investigar la dona en
relació amb les pràctiques a la natura,
com algunes de les conclusions provisionals que aquí apuntarem sobre la
investigació.

Algunes notes socials a finals del
segle XX
Entre els molts factors que poden ajudar a explicar l'enorme caos social o
desordre (Fernandez Duran, 1993)
que viu el nostre agitat món contemporani, nosaltres n'albirem dos d'especial significació al fil d'allò que
pretenem explicar, més un tercer que
significa la síntesi i confluència de les
dues anteriors.
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En primer lloc, l'accelerada transformació social que s'està desencadenant afinals de segle és, a criteri nostre, el més significatiu de tota la
centúria, si exceptuem les nefastes
convulsions que jalonaren les dues
grans guerres mundials i la meteòrica
transformació social del món occidental a partir del final de la Segona
Guerra Mundial, la denominada revolució de les classes mitjanes (S. del
Campo, 1989), que a Espanya va tenir
els seus efectes a partir de la dècada
dels setanta. Aquesta transformació
actual, fonamentalment a les denominades societats occidentals, sense estar deslligada dels dos processos esmentats, es caracteritza per:
a) L'emancipació i projecció social
que estan portant a terme les dones en
els darrers vint i cinc anys.
b) El descens vertiginós de la natalitat, degut entre altres raons a l'alliberament de l'esclavatge femení que la
tenia lligada durant bona part de la
seva vida a la maternitat, cosa que
implica per a moltes que el seu protagonisme social i laboral les indueixi a
un rigorós control de la seva descendència; un fill, dos o cap comença a
ser la norma(1). Aquest perfil sociològic unit a la progressiva longevitat
poblacional ens està mostrant una
tendència presidida per l'ancianitat a
l'univers demogràfic que es dibuixa
en els propers anys.
En segon lloc, s'està produint una
profunda fractura ideològica, que
està suposant la prolongada crisi a la
qual es troba sotmesa l'ètica del
creixement i desenvolupament, lligada des del segle XVIII a la manera de
ser i de produir capitalista. La crisi
energètica de mitjans dels setanta, la
desacceleració econòmica de principis dels vuitanta i noranta i l'augment
vertiginós d'aturats amb salvaguarda
sòcio-econòmica, emparats en el precepte del socialisme d'estat i l' accelerada degradació del medi ambient per
l'agressió constant de la indústria i el
desenvolupament tecnològic, han fet
aparèixer amb força la noció de límit
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al creixement, com una espasa de Damocles que pot conduir la civilització
actual a un estat de col.lapse total o
parcial en pocs anys (Donella Meadows i altres, 1992). És per això que
ha sorgit amb força unà consciència
bucòlica -ecològica en un principi
(durant els setanta) i tot un paradigma
ecològic, científic i ideològic després- com a corrector del creixement sostingut, i amb freqüència
caòtic i irrespectuós amb la natura,
que ha estat tradicionalment associat
al desenvolupament tecnològic de la
nostra civilització.
En tercer lloc, la confluència de les
actituds i idees ecologistes, cada vegada més arrelades, i la impetuosa
projecció social femenina estan generant un complex i suggestiu procés
que ha estat denominat per alguns
com ecofeminisme: "en aquesta mena
de discurs es relacionen feminisme i
ecologisme com dues cares de la mateixa moneda. L'ecologisme pel que
fa a la crítica a la manera en què l'espècie humana ha maltractat la natura
s'equipara amb el feminisme pel que
fa a la manera en què l'espècie ha
maltractat i oprimit aquella meitat
d'ella mateixa que es considera també
natura biològica" (Abellar., 1994),
discurs que entronca amb el nou paradigma hologràfic o visió integral de la
vida on l'economia depredadora del
cowboy (Racionero, 1984) no té sentit, ja que la vida està presidida per
complexos processos polilineals on la
cooperació i integració és la norma,
amb la finalitat de propiciar adaptacions exitoses, i no la lluita o competició per la vida que ha resultat ser
una metàfora darwiniana que ha estat
interpretada tan eriòniament(2), que
fins i tot posa en perill la supervivència de la nostra espècie.
Una concepció global, integradora i
interactiva de la vida s'imposa amb
més força a cada aportació científica
que va ap·areixent. En els darrers anys
cada dia té més vigència la suggestiva
teoria Gaia, anunciada per J. Lovelock (1993), que ha suposat una relec-

tura avançada de la teoria darwiniana
de l'evolució. La cèlebre metàfora del
món de les margarides posa de manifest que no només les espècies vives
s'adapten al medi, sinó que també .
aquest, el planeta, s'adapta interactivament als processos vitals. En aquest
sentit també han aparegut suggestives
reinterpretacions d'aquesta teoria relligant-les amb els ancestrals mites
matriarcals (Freman Dyson, 1994).
Després del que hem apuntat fins
aquí, tot i que tan sols signifiqui breus
apunts d'una creixent complexitat social i confusió ideològica, considerem
suficientment justificat que abordar
l'estudi de les pràctiques físiques a la
natura des del punt de vista de la població femenina lluny de constituir-se
en una perspectiva sectorial i molt específica, significa resituar el problema en el marc d'una sensibilitat, la
femenina (tant des del seu àmbit biològic com cultural) que ens dotarà
d'una lectura coherent i progressista,
ja que un retorn als ritmes de la natura, pel que fa als seus cicles i processos vitals, suposa necessàriament
tenir en compte les vivències i sentit
femení, ja que no és per res que la natura que és sàvia, en el seu mil.lenari
devenir evolutiu, ha dipositat en les
femelles el millor de les seves facultats i saviesa per perpetuar les diferents espècies; aquest estat de coses té
en aquests moments de la vida humana especial significació a tenor del
progressiu protagonisme social de les
dones. Conèixer doncs el seu punt de
vista, el seu sentir femení, es toma
així en un procedirt irrenunciable si,
com és el nostre desig, tenim l'esperança de reconduir el procés de transformació social del nostre món en una
via de progrés respectuós i positiu
amb la natura i la nostra espècie.

La dona i les adivitats físiques a
la natura
Un equip de professors, postgraduats
i estudiants de l'INEFC-Lleida(3) han
apunts Educació Fisica i Esporls 1995 141) 141 -150
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ACTIVITAT FÀCIL
ACCÉS

DIFÍCIL ACCÉS

TECNOLOGIA

Innecessària

Ús de materials i mitjans que permeten
aprofitar l'orografia
del terreny

CONDICIÓ
FÍSICA

No condicionant

Requeriment
de cenes dosis
d' esforç

ARRAIGAMENT

Populars

Minori !àries

Quadre 1

portat a terme durant el curs lY94-95,
una investigació social al voltant del
Género y deportes de aventura: el
caso de la mujer aragonesa, finançat
per la DiputaciónGeneral de Aragón,
de la qual alguns plantejaments i conclusions són l'origen d'aquesta contribució.
La investigació s'ha plantejat, com a
objecte d' estudi, tractar d' aproximarse al sentiment de la dona pel que fa a
la natura, des de la perspectiva de les
pràctiquesfísico-esportivo-turístiques
a tot Europa i, molt especialment a la
geografia aragonesa, una notòria incidència econòmica, sòcio-cultural i
d'impacte ambiental.
L'estudi pretén revelar fins a quin
punt el fet de ser dona (la construcció
social del gènere) ha incidit en el seu
accés en aquestes pràctiques, quina és
l'actitud i els hàbits que les dones
aragoneses estan adoptant entorn a
aquest fenomen i molt especialment
quines són les vivències que es desencadenen en la pràctica d'aquestes activitats.
La metodologia utilitzada ha suposat la
combinació de procediments transversals d'investigació social, és a dir, s'ha
utilitzat l'enquesta sociològica com a
tècnica empírica per provar d'esbrihar
els sòcio-tipus emergents i les actituds
predominants en les dones aragoneses,
apunts, Educ.tió fí,;c.; Esp.rt,
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i de l'altra, s'ha utilitzat l'entrevista
en profunditat com a procediment
qualitatiu amb l'objectiu d'arribar al
fons de les emocions, sentiments i vivències que les pràctiques d'aquestes
activitats desencadenen.
L'absència d'estudis empírics rigorosos
pel que fa a l'evolució de les practi~
cants d'aquestes activitats, que suposen
el desplegament de sofisticats mitjans
de control, estadístics i informàtics, la
disponibilitat dels quals no va ser al
nostre abast per limitacions financeres,
ens va induir a construir un supòsit
mostral que inclogués la representació
de tot l'univers pertanyent a la dona.
Amb aquesta fmalitat es va definir una
mostra per estrats relatius a l'edat i
l'accessibilitat de la pràctica, provant
d' assignar quotes mínimament significatives des del punt de vista estadístic.
Aquest plantejament ens oferia la possibilitat de vesllumar tendències pel
que fa als sòcio~tipus, aspecte important per aplicar els criteris pertinents
d'elecció a les nostres informants, que
són les que mitjançant entrevistes en
profunditat ens han ofert una visió detallada del problema que volíem resoldre.
L'estratificació de la mostra per aplicar l'enquesta es va tornar conflictiva
a l'hora d'utilitzar criteris pertinents
per tal que fossin representades totes
aquelles dones que d'una manera o

altra tenen relació amb les pràctiques
a la natura. Finalment establírem com
a criteri l'accessibilitat a la pràctica.
Per pràctiques accessibles entenguérem aquelles que no impliquen l'ús i
el domini de sofisticats artefactes tecnològics (màquines, planejadors, vestimenta especial ... ), que no necessiten
una condició física especialment dotada per portar-la a terme i la cultura
de la qual estigués arrelada entre la
població, especialment circumscrita
al context aragonès. En aquest estrat
de població incloguérem aquelles dones que han practicat l'acampada, les
passejades per la muntanya, la recollida de bolets, l'observació de flora i
fauna... i l'esquí, aquesta darrera es
va incloure tot i que requereix la utilització d'implements tecnològics,
vestimenta especial i un cert grau de
condició física, degut a l'arrelament
que té a l'Aragó, ja que aquesta comunitat autònoma té en elseu territori
un important repertori d'estacions
d'esquL
Com a pràctiques de difícil accés incloem l'alpinisme, l'escalada, el parapent, el pònting, l'espeleologia, l'esquí de travessia ... , que impliquen un
procés, a vegades costós, d'aprenentatge i perfeccionament (vegeu el
quadre 1).
La tecnologia a les activitats de fàcil
accés és innecessària per al seu gaudi.
Malgrat tot, per a les de difícil accés es
troba implícit l'ús freqüent de materials
i medis possibilitats pel desenvolupament tecnològic, permetent amb això el
màxim aprofitament de les diferències
orogràfiques que presenta el terreny.
La condició física a les activitats de
fàcil accés no és condició sine qua
non per a la seva realització, sinó que
es relaciona més íntimament amb les
pràctiques en les quals la relaxació
preval sobre l'esforç físic. En les activitats de difícil accés es requereix un
cert grau d'esforç i sacrifici amb el
qual poder superar les diferències que
ofereix el terreny.
Pel que fa a l'arrelament de les pràctiques a la població, Ja seva àmplia di-
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fusió procedeix a ubicar-les com a activitats de fàcil accés, mentre que les
de difícil accés es troben més llunyanes del coneixement del seu funcionament per part de la població, és a
dir, que es troben menys esteses.
La quota d'accessibilitat es va distribuir de manera equitativa entre aquelles dones associades a algun club de
muntanya, alpinisme o esquí del territori aragonès, i amb aquest objectiu
vam recórrer a la col.laboració
d'aquestes entitats; la mostra de les
dones no associades es va escollir de
manera aleatòria entre les acampades
els dos mesos de juliol i agost a les
valls de Benasc, Pineta, Ordesa i
Tena. Aquest supòsit fou corroborat
un cop portat a terme el treball de
camp, ja que les dones associades
tendeixen majoritàriament a practicar
algun tipus d'activitat de difícil accés
i les no associades mostren tendència
a portar a terme aquelles per nosaltres
classificades com de fàcil accés.
Les entrevistes en profunditat s'han
aplicat a una mostra seleccionada i
representativa de divuit informants,
de tal manera que totes les pràctiques
catalogades en el disseny teòric, tant
les de fàcil com les de difícil accés,
estan representades en la mostra, si bé
la majoria dels informants n'han
practicat i en practiquen diverses.
En funció de les actituds i valors atorgats a la pràctica per la mostra de dones enquestades es van establir cinc
grans unitats de contingut, que es
constituïren en els eixos vertebradors
de la guia de les entrevistes que es
van aplicar a les nostres divuit informants: la història personal, precedents -iniciació-, itinerari de les
activitats, significat de la pràctica, el
gènere entorn a la pràctica i les conseqüències de la pràctica.
Donada la necessitat de circumscriure's a la brevetat de la present publicació, desenvoluparem la tercera dimensió, la referida al significat de la
pràctica, sense entrar a analitzar i interpretar ni les altres dimensions, ni
els resultats de l'enquesta realitzada,
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VIDA QUOTIDIANA
•
•
•
•
•

• Distensió
• Revitalització
• Desrutinització

DELECfACIÓ
Forma de vida
Necessitat
Autosatisfacció
Recompensa a l'esforç
Solidaritat

INTERIORI1ZACIÓ

AGONISME
•
•
•
•

• Retrobada
• Identitat
• Intimitat
• Privilegi

Motivació competició
Autosuperació
Esforç
Concentració

• Bnit
• Reequilibri
CONTINGÈNCIA
•
•
•
•

Temor
Risc
Risc controlat
Binomi tensió-relaxació
Quadre 2. Mapa emocional

perquè es tracta d'una informació important però irrellevant per als propòsits d'aquest article.

Vivències de dona en contacte
amb la natura: vers la construcció
d'un mapa emocional
En l'anàlisi de contingut aplicat a les
entrevistes realitzades, hem ai1lat cinc
grans blocs de continguts que funcionen com a categories d'anàlisi: vida
quotidiana, interiorització, delectació,
contingència i agonisme; alhora, cadascuna d'aquestes categories consta
d'una sèrie d'unitats de registre que
proven de detectar les estructures significants dels discursos de les nostres
informants; d'aquesta manera, creiem
haver aconseguit reconstruir de manera homogènia i coherent tota una
cascada de sensacions i vivències que
configuren el que podríem denominar
mapa emocional de la dona davant les
pràctiques a la natura (vegeu el quadre 2).

Vida quotidiana
Les obligacions i restriccions horàries
establertes en la vida laboral en els

nuclis de població· .creen unes interpretacions de la vida que la fan percebre com un transcórrer rutinari, on les
accions diàries es repeteixen en un
deambular cíclic, el paisatge urbà de
la qual es caracteritza per l'aglutinació de persones que es traslladen a
grans velocitats, ignorant la presència
del proïsme.
D'aquesta manera, l'estrès, la rutinització, l'alienació envaeixen inevitablement una població que ha oblidat
el plaer de la lentitud, la consciència
alentida.
Les unitats de registre circumscrites en aquesta categoria són les següents:

Distensió
Aquesta interpretació de la vida tan
estressant produeix tensions que afecten la persona. Tensions que es reflec/Ïeixen tant en els estats emocionals,
com en la musculatura i el funcionament orgànic. Mal humor, rostres desfigurats per la preocupació, comportaments agressius, equilibri fàcilment
alterable ... són el perfil que correspon
a la majoria dels individus que viuen
apunts
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sota aquesta atmosfera .mecanicista i
alienant.
La pràctica d' acti vi tats a la natura provoca en aquesta dones un
alliberament de totes aquestes
tensions esdevingudes en la vida
diària, originant relaxació i oblit
dels problemes quotidians. Com
afegeix la nostra informant Meli
Casares: " ... em desintoxico molt
el cap. Quan ets a la ciutat doncs
tendeixes a tenir un munt de problemes, que en realitat no haurien
d'existir, però és l'art del cervell,
donar-li voltes absolutament a
tot".
L'aproximació a aquest entorn propicia la relaxació, caracteritzada per
l'harmonia i la pau, en contraposició
amb l'ambient caòtic que es dissenya
en els nuclis urbans. Els sorolls, la
contaminació, l'aglomeració, la multitud d'imatges que ens envaeixen
constantment, són un mitjà idoni per
engendrar tensions a la població.

Revitalització
Aquesta tensió, que ja forma part de
les nostres vides, provoca una gran
despesa d'energia, sent l'entorn natural i l'exercitació en aquest mitjà el
vehicle idoni en el qual aquestes dones recuperen tota aquesta energia
perduda en el dia a dia. Susana Anglada, una de les dones entrevistades,
afegeix: "durant la setmana et vas carregant, o se't van descarregant les piles, no?, entre Setmana vas pensant,
simplem~nt vas treballant, fent el que
has de fer i... el diumenge doncs és
quan se't tomen a carregar... ".
El fet de permetre l'alliberament de
totes aquestes tensions predisposa les
dones a captar l'energia que la pràctica a la natura atorga. Aquest oblit momentani facilita que aparegui en la
dona la sensació d'una energització
idònia per retornar a aquest panorama
quotidià tan torbador.
Meli Casares ho resumeix perfectament: " ... jo, si no surto a la muntanya ... és com si envellís a poc a poquet... ".
apunIs, Educoció Fisico i Esports 1995 (41) 141 ·150

Desrutinització
El nostre funcionament a ritme de
rellotge i la realització d'unes tasques repetitives disposen l'individu a actuar de forma mecànica.
D'aquesta manera, la seva vida
està deshumanitzada perquè actua
com si es tractés d'un ésser programat. Involucrar-se en la
dinàmica de les activitats físiques
a la natura suposa una ruptura amb
aquesta inèrcia quallada a la vida
quotidiana. Aquestes dones se senten promotores d'una activitat
atraient, estimulant, que requereix
tota l'atenció i la humanitat possible. Com expressa molt bé Chus
Martínez: "Sortint de treballar normalment el que busques són activitats del tot forassenyades".

Interiorització
Pel que fa a totes aquelles sensacions
que afavoreixen abandonar-se a la recerca del propi jo, a la retenció dels fets
i vivències per elles mateixes, a assumir
les sensacions provocades per la praxi.
Amb això s'observa l'existència d'una
tendència vers l'ensinistrament, vers
una reflexió profunda, en definitiva
vers l'abstracció.

En interioritzar, les dones estan
aïllant una part de les experiències, les sensacions viscudes a les
pràctiques i les estan incorporant
dins seu, les estan vinculant a la
seva persona, al seu repertori de
Vi vencies
i sensacions d'aquí
l'abstracció esdevinguda. La majestuositat de les muntanyes, la
frondositat de boscos i valls, la bellesa de flors i paisatges o la torbació que provoca un penya-segat
encrespat, l'observació d'un rapinyaire o la immensitat del silenci de
la nit, es troben a la gènesi de sensacions proclius a la recerca de la
intimitat, de retrobament amb la
solitud del jo, d'un agradable i estimulant procés d'abandonament a
un mateix; en una mena de connexió còsmica i ancestral amb tot
l'univers. Interioritzar engloba
sensacions com ara:

Retrobament
La vida quotidiana és un allunyament
continu de la forma de vida dels nostres avantpassats, íntimament relacionats amb l'entorn natural, per a la supervivència i desenvolupament de
l'espècie. Som natura i la llunyania
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progressiva d'aquesta ens allunya de
nosaltres mateixos, per la qual cosa
aquestes dones necessiten aproximarse al medi natural per retrobar-se amb
elles mateixes. És apropar-se als propis orígens humans a través del contacte amb el medi natural en què es
porten a terme les pràctiques, permetent una exploració íntima de la persona, de la situació i de les vivències i
sensacions. És adonar-se que "la natura és part del que també ets tu, més
aviat tu ets part del que la natura és i
no pots anar a descobrir coses que
ella no t'ofereix ... i vull anar a descobrir-la perquè és el que a mi m'ha donat la vida" (Nieves Mas).

Identitat
Els patrons socials pel que fa a la percepció de la individualitat s'aproximen més a identificar-los com un número, tal com si es tractés d'un
producte fabricat en sèrie. Per tant,
aquestes dones busquen un retrobament personal qué els permeti assimilar els fets, les sensacions viscudes i
sentir-les com a pròpies, identificarIes amb una mateixa. Amb això també es produeix una afirmació de la individualitat, on el jo pren tota la
importància, on s'assumeixen les experiències i les praxis identificant-les
amb un mateix. "A la vida normal no
deixes de ser una persona, un número
o com vulguis dir-ne; en aquesta societat, que t'alces del llit i en realitat
no comptes per a ningú, perquè no
destaques en realitat per res. Per
exemple, quan fas ala de pendent, és
la sensació que ets tu qui està en
possessió de tot el que hi ha dessota.
És tal el poder de ment que et crea,
que és alçar els peus del terra i és
com si diguéssim: tot el que veus aquí
és meu" (Meli Casares).

Intimitat
Sentir el jo mitjançant la solitud que la
natura aporta, fer reservats aquests sentiments, provocar la seva intrusió a l'interior de la persona. Unir-se de tal manera a la natura que la fusió doni com a
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fruit una íntima amistat. Es té "una altra mena de sensació d'aquesta pau,
no és que sigui més contacte amb la
natura, però allí realment et sents
so1..." (Pilar Maza). També és una
sensació en la qual és una mateixa qui
sent que és ella i només ella la que la
provoca, per exemple, "volar és sobretot molt íntim, tot t'ho treballes tu,
si has comès un error a voltes, doncs
també et sap greu. Tot ho fas tu, no et
sembla?" (Lola Moreno).

torn com un element aliè, sinó com si
formessis part del mateix entorn en el
qual t'has difuminat i integrat.

Reequilibri
A la vida diària coexisteix la bipolaritat entre la ruptura de l'harmonia i la
recuperació d'aquesta. Aquesta tornada a estats inicials d'equilibri assoleix
la seva màxima expressió en la pràctica d'activitats a la natura produint
sensacions plaents i de benestar.

Privilegi

Deledaci6

Admetent la grandesa de la natura, reconeixen i agraeixen al medi natural
que ens deixi gaudir de tota la majestuositat que engloba, demostrar-li la
nostra gratitud en mostrar-se tal com
és, pura, salvatge, lliure... Davant
d'això, el sentiment és de privilegi, és
sentir que t'ha concedit el do exclusiu
per gaudir de tot plegat, i davant
d'això has de sentir una gratitud il.limitada "mercès, cim que m'has permès pujar fins aquí!" (Dori Blasco).
L'existència es converteix d'aquesta
manera en un goig personal, en un
privilegi per sentir-se viva i capaç de
gaudir d'una manera tan intensa d'un
món tant magnífic.

Les activitats a la natura s'associen a
la idea d'un plaer exquisit que embriaga qualsevol paladar que n'assaboreixi l'encís. En primer lloc, perquè
no és quelcom comú que trobem en la
nostra vida diària, a més de la gran
bellesa que posseeix en totes les seves
formes.
Les actituds hedonistes estan presents
en bona part dels usos socials en el
món dels nostres dies; però aquest hedonisme naturalista es distancia dels
plaers propiciats per l'afany consumista, de poder i de riqueses tan divulgat i estimulat en la societat actual, ja que el que han manifestat les
nostres informants enllaça clarament
amb l'hedonisme epicuri, que estableix el plaer com l'absènçia del sofriment (Kundera, 1994) d'aquí que
sorgeixi la pura delectació a partir de
la sensació de benestar en el goig
plaent dels objectes i de les manifestacions senzilles i naturals.

Buit
Sentir que es perd el punt de referència, que l'espai no conté aire ni matèrial; és formar part íntegra de l'entorn com si es tractés d'un fluid que
s'expandeix. "És la sensació de trobar-se en un món totalment a part"
(Nieves Mas). "És la sensació que tot
el que has vist sempre molt gran amb
els peus a la terra, muntanyes molt altes o ocells que volen, però mai has
pogut veure com si estiguessis ... fora,
com si ho veiessis en una pantalla ...
és el més bo. No tens enlloc on agafar-te, o sigui, tu sol, tot el que sentis,
el soroll dels ocells, o veure els rius
allí baix, lluny" (Meli Casares).
En perdre aquesta referència tant espacial com temporal, el jo es desintegra diluint-se en el medi, formant part
íntegra d'aquest. Ja no perceps l'en-

Forma cie vicia
Aquestes activitats han quallat amb
tanta solidesa ~n la personalitat de determinades dones que no hi ha cap
dissociació entre la natura i la vida
d'aquestes.
Se .senten tan identificades amb
aquesta mena d'activitats que resten
implícites en elles mateixes, formant
un tot únic i exclusiu.
Aquestes dones no poden entendre la
seva vida sense estar lligades amb
aquest medi, és com si els faltés un
tros de corporalitat.
apunts
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Necessitat
Aquesta fusió tan íntima amb les activitats a la natura origina una dependència que disposa les dones en una
actitud de recerca constant, de troballa constant.
És tal l'estat de gratitud i de benestar
que adquireixen quan es troben en
contacte amb el medi que dissenyen
aquesta necessitat peremptòria, determinant una aproximació regular a
aquestes que tant plaer els causa.
La nostra informant Dori Blasco afirma: "Evidentment, jo crec que sí que
es una necessitat. Necessitat física i
necessitat mental". Es tracta d'una espiral en la qual et veus agradablement
envoltada, atrapada; que es converteix en una mena de dependència
sana i estimulant".

pràctica en si. Quan se superen aquests
moments crítics i es fmalitza l'activitat,
es percep una sensació de benestar i satisfacció per haver-la portat a terme.
Qualsevol moment de sofriment i el sacrifici que suposa superar determinats
instants d'autèntic cansament són recompensats per l'estat de satisfacció
posterior que envaeix la dona practicant.
La dona es troba plena, satisfeta, amb un
renovat desig d'enfrontar-se novament
amb les dificultats que amaga el medi
natural.

Dori Blasco, dona entrevistada, ens
afirmava: "Sí, a vegades et preguntes,
jo què carai faig aquí, no? Podria ser
a la plalja tombada al sol, amb una
cocacola al costat, passant-m'ho
d'allò més bé i sóc aquí passant calor,
passant set, passant fred, passant
gana... Aleshores arribes en un punt
que veus jo què sé, una muntanya meravellosa, o arribes a un poblat i veus
unes criatures amb uns ulls increibles,
o arribes a un camí en el qual veus
uns arbres les fulles dels quals cauen

Autosatisfacció
Les dones quan realitzen aquesta
mena de pràctiques senten un gran
benestar causat per la realització
d'allò que les mobilitza i motiva, sent
preses d'un estat d'equilibri i plaer.
Es troben plenes de goig per haver
aconseguit allò que desitjaven, aquella necessitat que fustigava els seus
cossos per impulsar-les a satisfer els
seus desitjos, sentint-se realitzades,
felices d'haver fet realitat les seves
il.lusions. "Fins i tot quan arribes a
casa, pots pensar que sort que ets allà,
com dir-ho, ho he passat malament,
amb aquest gust per dins, que no ho
canviaries per res, però dius, ja que
he sortit, ja que ets aquí i et sents normal i corrent sabent que el cap de
setmana següent tomaràs a fer el mateix. Et sents bé amb tu mateixa, perquè has fet el que et ve de gust"
(Consuelo Vicente).
Es troben a gust amb elles mateixes
perquè han vençut qualsevol obstacle
que s'interposés en el seu camí, el
que realment importava era satisfer
allò que anhelaven.

Recompensa a/'esforç
Durant l'activitat es pateixen moments
de crisi per la duresa del terreny i de la
apunts , Educació Física i Esporls
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als teus peus formant una meravellosa
catifa verda perquè tu hi caminis ...
són aquests moments, no només jo,
estic segura que tothom ho pensa, que
ho sent així, ja que et compensen de
qualsevol sofriment i de qualsevol
mal moment que puguis passar".

Solidaritat
Gran part d'aquestes pràctiques es
realitzen en companyia, ja que tot i
que es poden fer en solitari resulta recomanable fer-les en grup, ja que en
alguns casos resultaria perillós enfrontar-se sola i fins i tot per a la realització d'algunes activitats es necessita la col.laboració . dels companys
(aquest és el cas d'una cordada d'escalada). Aquesta compenetració per
un mateix objectiu cultiva una bona
interacció entre el col.lectiu. La plena
confiança entre els membres és indispensable igual que la seva total fusió i
integració.
Nieves Mas ho explica de la manera
següent: "si vas amb un equip de
gent, t'ajuda molt saber que tens confiança en aquesta gent, i que en un
moment donat et donaran corda o que
arribes cansat i compartiràs els teus
sentiments, perquè has aconseg4it alguna cosa, o estàs molt bé, o simplement perquè passegem i estem tots
doncs cantant i feliços ... ".
El bon ambient del grup és un al.licient
per realitzar qualsevol activitat. El fet
de saber que compartiràs uns moments
plaents amb un grup en el qual et trobes
a gust i integrat és un factor motivant
més que envolta l'activitat en si.

Çontlngència
Es la possibilitat de perill en la praxi d'aquestes activitats que comporta que es pugui parlar d'elles com
de situacions contingents. En molts
moments · d'algunes activitats es
passa per situacions límit, és una situació d'incertesa en la qual pot o
no succeir quelcom d'imprevisible.
Fins a tal punt és la sensació, que el
perill fa pensar fins i tot en la mort,
" ... el risc extrem, estar prop de la
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vida i la mort que t'importi poc ... "
(Ana Sesé). Porten a pensar en la possibilitat d'una caiguda en un pas d'escalada, en la ruptura de la corda en
fer pònting ... I això és el que està provocant la seva atracció vers l'activitat. Les pràctiques presenten expectatives vers el desconegut, l'aventura,
vers el que és salvatge, l'espai incontrolable, provocant situacions dotades
d'incertesa, vers la climatologia variable i vers l'orografia desconeguda.
Sorprenentment, la sensació de vertigen,
com la pèrdua de l'equilibri o de manca
de base de sustentació o provocada en situacions d'extrema i intensa emoció, que
és associada per diversos autors (parlebas, 1988; Miranda, Mora, i Olivera,
1994) com a vivència en les pràctiques
d'aventura i risc, no és comentada per
cap de les nostres comunicants.
Les sensacions que englobarien el terme contingència en funció de les descripcions donada per aquestes dones
serien:

Temor
Angoixa a l'enfrontament de situacions incertes, por provocada no només per perills reals i palpables, sinó
també per perills imaginats, "por a
sentir-se sola, sola al rití tot i que esti. guis amb gent" (Chus Martínez).

Risc
Percepció personal d'alguna situació a
la qual ens enfrontem com a perillosa.
Sentir pròxima la possibilitat que pugui
existir algun mal, aspecte que provoca
una dosi d'inseguretat i incertesa. "El
barranquisme? ho veig molt emocionant, i el risc també m'agrada molt, i
això de veure les cascades allí baix i
això ... hi veig molt de risc ... m'atrau ... "
(Eva Torcal).
Hi ha en certa manera aquest perill,
aquesta inseguretat, incertesa vers la
praxi, vers la situació a la qual s'enfronta.

Risc controlat
La sensació de risc es troba mitigada
per la confiança que es posseeix en la

tecnologia, en el material utilitzat en
l'activitat, o bé en la confiança en les
pròpies possibilitats, en el coneixement del jo i de les seves limitacions.
"Per exemple, tu estàs escalant i tens
una assegurança, una corda que
t'aguanta i aleshores el risc moltes
vegades és psicològic perquè la corda
t'aguantarà... " (Susana Anglada).
Aquesta confiança instiga a no sentir
el perill de forma latent, sinó a percebre'l com a situacions de domini i de
control.

Desfogament
Després d'una situació d'emocions
fortes on es percep el risc, el temor, on
hi ha una clara tensió en l'activitat, es
produeix un alleujament, una distensió i
relaxació provocada per l'acabament de
la praxi i induïda per aquesta situació
prèviament viscuda. "En moltes activitats passa això, no sé si arribaré i tal,
aquesta sensació, i llavors en acabar
una ... és a dir, et sents descarregada,
no?, alhora relaxada i eufòrica ... " (Susana Anglada).
Successió de sensacions en les quals
després d'una tensió es produeix una
relaxació.

Serenitat
El continuat enfrontament amb el risc
crea actituds de calma davant de situacions vivenciades com a extremes. Davant d'aquest fet, les dones aprenen a
estar per damunt de les circumstàncies,
dominant possibles brots d'histèria que
es puguin produir en situacions límit.
La dona se sent tan segura que s'enfronta a aquestes pràctiques amb una
gran enteresa, sentint-se crescuda i
disposant al màxim de les seves possibilitats i capacitats.

Agonisme
Totes les nostres informants, com nosaltres mateixos, som fills de la cultura esportiva (Lagardera, 1990) que
disposa i entreteixeix bona part dels
usos i costums de la societat contemporània. Moltes han continuat mobilitzant i justificant les seves vides per
apunts
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mor d'un afany competitiu que caracteritza l'actualitat de la majoria
de les manifestacions socials; no és
estrany que accedeixin al medi natural amb aquesta moral agonista,
amb l"'agon" combatiu i tenaç que
estimula totes les nostres forces per
tal de superar-nos dia a dia, per
assolir la realització de la praxi, per
comparar-nos amb els altres, per
mesurar les disponibilitats físiques i
mentals amb la nostra història immediata, amb el cronòmetre o per
enfrontar-nos a les dificultats que
presenta l'orografia o la climatologia.

Motivació per la competició
Recerca d'elements que siguin font
de predisposició per a la pràctica
diària i l'entrenament. Aquest motiu
el troben en la competició pròpiament
dita, sent aquesta un estímul que
comporta l'execució regular de les
activitats. Tal com diu Carmen Guardia: "això de les competicions d'esquí
de travessia és una mica accessori, ho
prenem també perquè és un estímul
per portar un ritme d'entrenament,
d'estar en bona forma i per l'afany
mateix que suposa una prova de superació".
Per tant, no es tracta de practicar per
practicar, sinó de fer-ho per la persecució d'objectius i de metes, d'assolir
finalitats últimes. És una actitud molt
normal, per altra banda, en la generalitat de la població: l'urbs, el consum
i la competició es traslladen a un
medi natural salvatge, que cal domesticar, dominar, superar, vèncer...

teixes i arriba un moment que estàs a
punt de dir, escolta, avui no em trobo
en condicions!, però aquest afany de
superació t'omple tant...". És aquí on
s'albira la necessitat de l'autosuperació, una mena de competició interna,
deguda a sensacions gratificants que
el propi ego evoca.

Esforç
La realització de la praxi suposa un
requeriment energètic. Aquest requeriment tant físic com anímic busca la
consecució de l'activitat vencent dificultats, cosa que provoca la sensació
que descriuen les dones com d'esforç.
És tal com diu Dori Blasco: "combines l'aigua, combines una mica el
ràpel, la resistència pel que fa a caminar per les aproximacions que hi ha i
les arribades després al campament
que hagis muntat i aleshores és molt
complet, i et demana molt esforç físic
i mental a vegades".
Es tracta d'una actitud estoica, usual
en el món de l'esport, en qualsevol
dels seus nivells i expressions, viscuda aquí com a sensació.

Concentració
Centrar tota l'atenció en els estímuls
perceptius per entendre respostes immediates i correctes. Es tracta de polaritzar accions vers una sola direcció,
un sol fet en concret, una sensació
que s'està vivint, "volar és una sensació molt amb mi mateixa. Quan estic
volant no penso en res, només que estic pensant en el que estic fent, cal estar IlfOlt atenta al que pugui passar"
(Lola Moreno).

Autosuperació
Recerca de millores i exigència contínua, vencent els obstacles i/o les dificultats, no només els implícits en la
pròpia activitat sinó també les de la
persona, perseguint una millora que
provoca sensacions en les quals autorecrear-se. Aquesta actitud està molt
ben expressada per Carmen Guardia
quan diu: "en un moment donat a la
muntanya ho passes malament i paapurds, Edu"dó fi,;,,; E'port,
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Conclusions
Aquest recorregut que acabem de
mostrar a través de les cinc categories
descrites sobre les vivències de les
nostres informants pot ser una referència clara per ubicar els perfils
bàsics del que nosaltres hem denominat mapa emocional de les dones en
relació amb les activitats físiques a la

natura, el que sens dubte representa
una explicació profunda sobre el com
i el perquè de moltes de les seves actituds, aficions i hàbits. En aquest
mapa emocional hi hem trobat unes
zones o àmbits les vivències de les
quals són comunes a totes les nostres
informants; es tracta d'aquelles sensacions que hem descrit en les categories referides a vida quotidiana, delectació o contingència.
És curiós constatar com sensacions de
distensió, revitalització, desrutinització, autosatisfacció, recompensa ... ,
són viscudes per dones que porten a
terme pràctiques tan diferenciades
com ara ràfting, piragüisme, ala de
pendent, escalada, pònting, bicicleta
de muntanya, acampades, passejades
per la muntanya, passejades a cavall,
esquí..., cosa que ens indueix a interpretar que es tracta d'un corpus emocional que es desencadena a partir de
la presència activa de les nostres informants a la natura; són sensacions
que sorgeixen a partir del context, de
l'entorn, d'on es porten a terme les
pràctiques i no tant d'allò que es fa.
És a dir, deduÜD per això que és el
marc natural el que provoca en les
nostres
informant
l'emergència
d'aquestes sensacions.
Malgrat tot, l'actitud i la manera de
portar a terme aquestes activitats queda reflectida de manera patent quan
provem d'interpretar les categories
que hem denominat agonisme i interiorització.
Les sensacions que es manifesten en
aquests dos apartats, sense atrevir-nos
a dir que siguin definitivament incompatibles, sí que marquen una sensible diferència entre els protagonistes; hom diria que ens indiquen
l'esperit amb què les dones s'enfronten al medi natural.
Les dones que ens han expressat sensacions catalogades per nosaltres
d'agonisme porten a terme activitats a
la natura de manera molt diferent a
les altres.
Són dones marcades per un fort sentit
esportiu; és a dir, que en les seves ac-

149

tituds i hàbits s'hi reflecteixen els signes d'identitat esportius: elevat esforç
físic, competició, recerca pe superació, determinació de metes... Per a
aquestes dones, és essencial establirse metes i objectius, o manifesten una
contínua obsessió pel control i la lluita contra el temps. La integració en el
medi apareix com un element subsidiari; els obstacles que ofer~ix la natura són quelcom que cal superar o
vèncer, i a més que cal fer-ho en
menys temps, abans que o millor
que ... És des d'aquest vessant que podem entendre que aquestes dones no
centrin la seva atenció en l' emergència de les seves pròpies sensacions,
sinó en l'assoliment dels seus objectius extrems. La satisfacció agonística
se centra en el que un és capaç
d'aconseguir, tot i qtieen el decurs de
la seva satisfacció hom sofreixi per
aconseguir-ho.
És molt diferent l'actitud de les dones
que ens han expressat tenir sensacions que nosaltres hem categoritzar
com d'interiorització. En elles l'atenció es focalitza sobre si mateixes, en
una mena d'abstracció que l'entorn
natural estimula i facilita, però on el
que és importaÍlt és allò que emana o
flueix dins d'elles mateixes.
L'entorn natural crea una atmosfera
procliu al relax i la tranquil.litat, però
són les serisacions que es viuen en
aquesta situació les que fan florir una
forta actitud d'integració i de respecte
pel medi. El medi natural ni s'utilitza
ni es venç, sinó que s'integra en un
mateix. Arribat aquest punt, podem
concloure que les pràctiques d'activitats físiques a la natura promouen, almenys entre les dones, l'emergència
de sentiments com ara serenitat, desfogament, risc controlat, risc, temor,
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solidaritat, recompensa, autosatisfacció, revitalització o distensió; mentre
que les sensacions d'intimitat, identitat, retrobament, privilegi i buit, en
uns casos, o d'autosuperació o esforç
en d'altres, estan molt lligats a la nostra història personal i a la dels itineraris esportius que han seguit les nostres informants.
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dística (Panoramica de la realidad social española, 1994; fundació José Ortega y Gasset), on es constata clarament el creixement
vegetatiu negatiu de la població espanyola,
el segon més important després d'Itàlia; i
l'espectacular increment de població no activa, jubilats, classes passives i aturats.
Però aquesta situació que és un cas extrem
per a la societat espanyola (màxim índex europeu d'aturats i segon en taxes negatives de
natalitat) no indica sinó una clara tendència
en la qual es mou la societat europea en general. En aquest sentit, la societat espanyola
no ha deixat de ser diferent de l'europea,
més aviat tot el contrari, s'ha convertit en
gran exponent dels temps actuals.
En aquest estudi s'assenyala com en un dels
factors desencadenants d'aquesta transformació social el nou rol que està adoptant la
dona amb la seva incorporació a la vida laboral, estudiantil (la taxa de dones universitàries espanyoles supera ja la dels homes) i
una vida social cada vegada més activa i de
més reconeixement, cosa que comporta per
necessitat una actitud reactiva a desitjar una
descendència nombrosa.
(2) En aquest sentit i fent honor a la important i
magistral aportació de Darwin al coneixement científic, hemd'aclarir que: "contràriament a com sol ser interpretada la teoria
darwiniana de la selecció natural, el concepte clau no és la lluita per l'existència ni la
competició, ni la supervivència dels més ben
dotats com van interpretar en un principi els
biòlegs i el darwinisme social. El que és important en la teoria darwiniana de la selecció
natural és el concepte d'adaptació. La lluita
contra l'ambient físic i la competició amb
individus de la pròpia espècie o d'espècies
diferents pels aliment, protecció o creuarnent
tenen en Darwin un sentit metafòric" (Azcona, 1982).
(3) Investigació dirigida per Francisco Lagardera Otero i en la qual han participat els
postgraduats: Raúl Martínez i Elisabet Andreu; les estudiants de cinquè curs: Imma
Canales, Rosana Castillo i María Jesús Perich, i en la qual han col.laborat els professors: Andreu Camps, Javier Olivera i
Antoni Planas.

Noies
(1) Vegeu en aquest sentit el darrer estudi portat a terme per l'Instituto Nacional de Esta-
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